WO.271.1.78.2019

Będzin, dnia 9 września 2019 r.

ZARYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
WARTOSCI
0
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH ROWNOWARTOSCI KWOTY 30 000 EURO
I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128
Osoba do kontaktu: Iwona Kolosowska , tel.: 32 267 91 58,
e-mail: iwona.kolosowska@um.bedzinpl

II. Przedmiot zamówienia: usluga pn.: Dowóz dzieci do szkól i placówek wychowawczych.

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

usluga pn.: Dowóz dzieci do szkól i placówek wychowawczych.
Przedmiot zamówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie

dzieci

niepelnosprawnych

zamieszkałych na terenie Miasta Będzina wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi
w trakcie przejazdu, do szkół i ośrodków, do których zostały skierowane (systematyczne dowożenie
wskazanych przez Zamawiającego dzieci niepelnosprawnych na trasie dom - szkola/ośrodek - dom
zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole/ośrodku oraz planem 7ajec' dydaktycznych
dzieci, które umozliwiają dowozonym dzieciom realizacje obowiązku szkolnego w okresie nauki),
od 20 września 2019

r.

do 26 czerwca 2020 r.

Zamówienie obejmuje 11 części.

Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 4 w Sosnowcu, ul. Franciszkańska SA
Będzin, ul. Podskarpie 113

CZĘŚC

-

1

dziecko na wózku

u.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Siabowidzacej
w Chorzowie, ul. Hajducka 22
Będzin, ul. W. Kilara 30

-

1

dziecko na wózku

~Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku

nr

4 do zapytania

ofertowego.
~Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu

pojazdami oraz opieką nad dziećmi byly wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o prace
niezaleznie od tego. czy prace te będzie wykonywal Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy
przedsiebiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących

w rozumieniu ustawy Z dnia 13 pażdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczeń spolecznych.
~Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę.

KOD CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od daty zawarcia umowy, nie wcześniej

2020 r.

jednak niż od dnia 23 września 2019 r. do 26 czerwca

Potwierdzenie spelnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający occnial będzie
na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Wszystkie wartości cenowe określone beda w zlotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2, Cenę ofertowa nalezy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem
przybliżenia dziesietnego.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz slownie i będzie ceną ryczałtową.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest cena( ofertowa wykonawcy i jako cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
V.
1.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
]. Złożenie oferty jestjednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w calości warunków określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być zlozona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
niewazności.
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może, przed uplywem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie infomacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośc gospodarcza co do ktorych
przedsiębiorca podjął niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufności. Informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od
pozostalych, jawnych elementów oferty.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania infomacji
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienic (stosownie do uchwały Sądu Najwyzszcgc z dnia

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca. nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
lł.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym
zamówieniem,
10.

VII. ZAWARTOŚC OFERTY
]. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.
VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Najniższa cena.
SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ktora
zaoferuje najniższą cenę,
sytuacji kiedy zostaną złożone oferty : taką .vamq ceną Zamawiający zaprosi tych wykonawców
do złożenia ofer! dodalkawych.
W

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na lub według druku stanowiącym załącznik nr l do zapytania należy przesłać e-mailem na
adres: iwona,kolosowska@umbedzinpl (skan dokumentu). W tytule prosze nazwę zadania tj.

dowóz dzieci niepełnosprawnyeh do szkół i placówek wychowawczych.
Termin skladania ofert upływa dnia 18 września 2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań 2 Wykonawca, który
złożył najkorzystniejszą oferte.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień
dotyczacych treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak
również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia
podpisania umowy, Zamawiający może wybrać oferte najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia

postepowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub unieważnienia bez podania
przyczyny, także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
[ up Prezyden

Załączniki:
1.Fonnularz ofertowy (Załącznik nr l)
2.Wzo'r umowy (Załącznik nr 2)
3.1nformacja dotyczaca ochrony danych osobowych (Załącznik nr 3)
4.5zczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4)
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Załącznik nr

]

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy..............................................................................................................................
Siedziba.............................................................

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

tel. ............................................................ REGON .................
NIP .....................................
, e-mail.

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę pn.: Dowóz dziec do szkół
wychowawczych na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zadania:
dla części I

—

cenę brutto za

1

dowóz dziecka do Zespołu Szkół Ogólnokształcących

ul. Franciszkańska SA za:

nr

placówek

4 w Sosnowcu,

dzien ......................................................zł

cenę brutto za l73 dni

zł

.

„zł

dla części II — dowóz dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzacej w Chorzowie, ul. Hajducka 22
cenę brutto za | dzień ......................................................zł
cenę brutto za 173 dni

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z mpytaniem ofertowym.
Niniejszym oświadczam, że:
zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do zapytania ofertowego wzoru umowy
i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
-

Oświadczam, że uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w zwiazku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty, Ze dane zostana udostępnione Zamawiającemu.
-

porlpi

i

pieczęć Wykonawcy

W0.Z71.1.78.2019

UMOWA NR W0.272..

„2019

Załącznik nr2

Zawarta w dniu
............. 2019 roku pomiędzy następującymi Stronami:
Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie
Listopada 20 posiadającym REGON: 2762571346 NIP: 6252430128
przy ul.
reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
zwanym dalej w tekście umowy „Zatnawiającym)”
a: Przedsiębiorca
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod firmą,
...........
mającym siedzibę:
posiadającym: REGON
zwanym dalej „Wykonawcą .
1 1

51
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018
poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zleca. a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn,:

r.

Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych.

52
1.Przedrniot zamówienia obejmuje dowóz dziecka do
............................................ , ul. .....................
- Będzin. ul.
-

.......................................
Wymagany jcstjcden opiekun.
l dziecko na wózku inwalidzkim
Przedmiot zamówienia obejmuje dowiezicnic i odwiezienie dziccka nicpclnosprawncgo
zamieszkałego na terenie miasta Będzina wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonym dzieckiem
w trakcie przejazdu do szkoły do której zostało skierowane (systematyczne dowożenie wskazanego
przez Zamawiającego dziecka niepełnosprawncgo na trasie dom - placówka ~ dom zgodnie
zorganizacją roku szkolnego w placówce oraz planem zajęć dydaktycznych dziecka, które
umożliwiają dowozonemu dziecku realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki), w okresie
od 23 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
l.].Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami lub opiekunami
dziecka niepełnosprawnego oraz placówką, do ktorej uczęszcza dziecko w oparciu o plan zajęć
obowiązujący w tej placówce, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas oczekiwania dziecka
na rozpoczęcie zajęć. powrót z placówki i przebywania w podróży. Przewóz świadczony będzie
zgodnie z planem zajęć dziecka. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dziecka, zgodnie
z ustalonym, na podstawie planu zajęć. rozkładem, w związku z tym liczba dni w poszczególnych
miesiącach moze się różnić od harmonogramu wskazanego w ust. 2.
1.2.W przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych Wykonawca ma obowiązek ponownego
ustalenia szczegółowych godzin kursów zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.1,
1.3.Wykonawca w terminic do dnia 11 pażdziernika 2019 r, przekaże Zamawiającemu szczegółowy
rozkład dowozu dzieCka. W przypadku zmiany rozkladu dowozu Wykonawca ma obowiązek
powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
1.4.Wykonawca winien zapevmic' środki transportu przeznaczone do przewozu osób
niepelnosprawpych. które powinny być oznakowane zgodnie z Prawem (› ruchu drogowym,
wyposażone w stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz windę lub komplet
szyn do załadunku. Zabrania się używania samochodów osobowych mających ponizej ośmiu miejsc
W

siedzących.
1.5 W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środków
transportu Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie
(nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wprowadzenia zmiany) na piśmie i dołączy wymagane
dokumenty.

1.6.W przypadku awarii pojazdu wskazanego w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest
do podstawienia pojazdu zastępczego, spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu
drogowym oraz każdorazowo powiadomić o tym fakcie Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
l.7,Zamawiający ma prawo do regularnej kontroli przez wyznaczonych pracowników sposobu
i jakości wykonywanej usługi, a takze
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w kazdej chwili
kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane
do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego. ect.).
l.7.l.Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy umozliwi kontrole pojazdu
Zamawiającemu celem sprawdzenia czy pojazd spełnia wymagane warunki.

1.8.Wykonawcama obowiązek zapewnienia podczas przewozu opiekuna dla dowożonego dziecka.
l.8.l.Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia i powinna spełniać jedno
z poniższych kryteriów:
—
posiadac przygotowanie pedagogiczne,
—
posiadać wykształcenie medyczne.
—
posiadać wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego albo pracownika socjalnego,
posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielegnacyjnoopiekuńczych w stosunku do dzieci. tj. świadectwo potwierdzające ukończenie co najmniej
szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
1.8.2.Do obowiązków opiekuna bedzie należało w szczególności:
—
ustalenie z dyrektorem placówki, do której dowożone jest dziecko osoby odpowiedzialnej
za zapewnienie dalszej opieki dziecku po przywiezieniu go do placówki,
_ opieka i nadzór podczas przewozu dziecka z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej,
—
opieka i nadzór podczas przewozu dziecka z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.,
—
opieka w czasie przejścia z pojazdu do szkoly lub placówki i przekazanie dziecka pod opiekę
osoby dyżurująccj, wskazanej przez dyrektora placówki w celu zapewnienia dalszej opieki nad
dzieckiem,
—
opieka w czasie przejścia ze szkoły lub placówki do pojazdu, a następnie przekazanie dziecka
rodzicom lub opiekunom prawnym lub też osobom wskazanym przez rodziców lub opiekunów
prawnych,
—
pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu samochodowego,
_ pomoc przy zdejmowaniu okryc' wierzchnich,
—
zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dziecka podczas przejazdu,
utrzymywanie stałego kontaktu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie
w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozu,
—
w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewożonego dziecka,
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Wykonawcy i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Będzinie,
—
przekazywanie ewentualnych informacji z placówki do domu rodzinnego dziecka i odwrotnie,
l.8.3.0pickun musi mieć zapewnione miejsce przy dziecku, którym się opiekuje. Opiekun nie może
podczas opieki nad dzieckiem siedziec obok kierowcy.
1.8.4.0soba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonym
dzieckiem.
1.9.Dziecko musi być dowiezione najwcześniej 0,5 godz, przed rozpoczęciem zajęć i odebrane nie
później niż 1 godzinę po zakończeniu zajęc.
1.10.Wykonanic usługi w każdym miesiącu musi być potwierdzone przez dyrektora placówki lub
osobę przez niego wskazana, z podaniem liczby dni, w których była świadczona usługa.
l.ll,Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny z rodzicami dowożonego dziecka
i z Zamawiającym.
2.Liczba dni świadczenia usługi:
Liczba dni świadczenia usługi dla placówki szkolnej
6 dni
IX, 2019
-

,

,

X. 20l9

-

23 dni

XI. 2019
XII. 2019
1.2020
11. 2020
III. 2020

-

dni (od 23.XII.2019 — 31.X11.2019 r. _ ferie świątecznc)
dni (od 13.1.2020 - 26.1. 2020 r. ferie zimowe)

15

-

11

-

20 dni
22 dni

-

2020
V. 2020
VI. 2020
173
dni
ogółem:

IV.

19 dni

-

18

—

dni (od 9.1V.2020 › 14.1V.2020 r. - przerwa świąteczna)

20 dni
19 dni

Liczba dni usługi w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie zgodnie z aktualnie
roku
obowiązującymi
w
przepisami
sprawie
organizacji
szkolnego.
3.Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu
pojazdami oraz opieka nad dzieckiem byly wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę
niezależnie od tego, czy prace to bedzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy
przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w
rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spolecznych.
4.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust. 3.
5.Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności
opisanych w ust. 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy
do Zmiany terminu świadczenia usługi.
6.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3
czynności.
7.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niz 3 dni Wykonawca przedłozy Zamawiającemu wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy @ zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności. których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokladne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia. wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
8. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środków
transportu Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Będzinie (nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wprowadzenia zmiany) na piśmie i dołączy
wymagane dokumenty.
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Umowa zostaje zawarta na okres: od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia
dnia 23 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
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Przewóz będzie odbywał się:
Lp.

Nazwa (marka pojazdu, nr rejestracyjny)

Liczba miejsc
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1.

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy powierza się:
a) po stronie Zamawiającego
b) po stronie Wykonawcy

2.

—

.

—

Lista kierowców (imie i nazwisko, nr telefonu):
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Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą winien uzyskać uprzednią pisemną
zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłozyć Zamawiającemu
projekt umowy z Podwykonawcą.
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Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
zł brutto za 1 dzień usługi) wtym kwota netto
łVAT.
„zł, kwom ..
Liczba dni swiadczenia usługi wynosi 182 dni, przy czym w przypadku zmniejszenia ilości dni
świadczenia usługi Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty
zł brutto,
3. Faktury wystawiane będą miesięcznie na podstawie rzeczywistej liczby dni. w której
1.

świadczona była usługa przewozu pomnożona przez cenę 1 dnia i po pisemnym potwierdzeniu
wykonania usługi przez Naczelnika Wydziału Oświaty i przez dyrektora placówki lub osobę
przez niego wskazaną, do której dowozone jest dziecko.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej i dorcczoncj faktury w tcrminic
do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
o których mowa w ust. 4,
5. Dane Zamawiającego na faktur7e: Miasto Będzin ul. ll Listopada 20 42-500 Będzin MP 625
24 30 128.

Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Strony
wyłączają możliwość przenoszenia wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c. jak równiez na ustanowienie przez
Wykonawcę zastawu na tych wierzytelnościach na zabezpieczenie.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z tytułu niniejszej umowy
z wierzytelnościami Zamawiającego.
8. Za datę spełnienia świadczenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
dyspozycją przelewu.

6,
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l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) w przypadku braku przekazania szczegółowego rozkładu dowozów dzieci lub braku
poinformowania Zamawiającego o zmianie tego rozkładu w terminie określonym w umowie
_ kara umowna w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
b) w przypadku, gdy środek transportu wykorzystywany do świadczenia usługi nie będzie
spełniał warunków określonych w niniejszej umowie _ kara umowna w wysokości 1000,00
zł za każdy stwierdzony przypadek,
c) w przypadku niezapewnienia opiekuna spełniającego kryteria określone w umowie _ kara
umowna w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) w przypadku braku wypełnienia przez opiekuna obowiązków, o których mowa w 52
ust. 1.8.3 niniejszej umowy _ kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony

przypadek,

e) w przypadku nieterminowego wykonania usługi transportowej w stosunku do dziecka
objętego dowozem przez Wykonawcę umowy z winy Wykonawcy _ kara umowna
w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,
f) w przypadku niewykonania kursu lub niewykonania go na ustalonej trasie przejazdu _ kara
umowna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
g) w przypadku stwierdzenia podczas kontroli powaznych uchybień w realizacji dowozu,
w szczególności zagrażających bezpieczeństwu dziecka np.: brak wystarczającej opieki nad

.

dzieckiem, przewozcnic dziecka pojazdem niesprawnym technicznie, prowadzenic pojazdu
przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji, prowadzenie pojazdu po spożyciu
alkoholu - kara umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy
stwierdzony przypadek. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym.
h) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w okresie 3 kolejnych dni zajęć
dydaktycznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wysokości wynagrodzenia brutto określonego w 5 7 ust. ] umowy,
i) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wysokości
wynagrodzenia brutto określonego w 5 7 ust. 2 umowy,
j) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia
o zatrudnieniu osób realizujących usługę objętą niniejszą umowa w terminie określonym
w 5 2 ust. 4 w wysokości 90 zl za każdy dzień opóźnienia,
k) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodcks pracy pracowników wskazanych w oświadczeniu
o którym mowa w 5 2 ust. 4 _ w wysokości 1000,00 zł za każdego niezatrudnionego
pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania należności z tytułu naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych
szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
Kary mogą się sumować.
Kary umowne są naliczane niezależnie od ("aktu zaistnienia szkody lub jej wysokości,
Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego, na jego żądanie, z odpowiedzialności
oraz roszczeń kierowanych przez osoby trzecie, przeciwko Zamawiającemu z tytułu szkód,
w tym szkód osobowych, poniesionych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, W szczególności poprzez niezwłoczne zaspokojenie dochodzonych roszczen.
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1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w trybie
natychmiastowym w przypadku:
21)
braku aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego udzielonej
wtrybie przepisów ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U
z 2012 r. poz. 1265 ze zm.),
b) zaistnienia szczególnej sytuacji zależnej od Wykonawcy polegającej np. na tym. że:
—
Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub
przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy
niż 3 dni,

Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania
do
dziecka
staranności
się
wymaganej
(nieterminowość,
spóźnianic
przedszkola/szkoly/placówki, odbiór dziecka po ustalonej godzinie, niska jakość
świadczonej usługi, łamanie zasad bhp, brak aktualnych wymaganych umową
dokumentów) trzykrotnie potwierdzone przez rodziców, opiekunów prawnych bądż
dyrektora placówki lub osobę przez niego wskazaną, do której jest dowożone dziecko,
c) Wykonawca zatrudnia kadre (kierowcy i opiekunowie) nie posiadającą kwalifikacji
wymaganych dla realizacji zamówienia,
d) Wykonawca wykonuje usługę samochodem nie spełniającym wymagan dopuszczenia do ruchu oraz Zamawiającego.
—

gw
Zmiana postanowien zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.
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1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 7. dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.. Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie
„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
iorganizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
zobowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
oraz RODO mających zastosowanic i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
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I. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.. Nr 119. s. 1). zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz.]OOO).
Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miasta Będzina :
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Prezydent Miasta Będzina
z siedziba 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20;
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym może się Wykonawca skontaktowac w sprawach związanych z ochrona
danych osobowych. w następujący sposób:
. pod adresem poczty elektronicznej: iodtzumbcdzinpl;
~
pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) PODSTAWA PRAWNAI CELE PRZETWARZANIA » Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa sie w związku z realizacją
zadań własnych bądź zleconych Miasta Będzina. określonych przepisami prawa.
wszczegolnosci w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym. w celu realizacji
przysługujących Miastu Będzin upravmień, badź spełnienia przez Miasto Będzin
obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
określonego przepisami prawa. którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być
również niezbędne w celu wykonania umowy. której Wykonawca jest strona lub do
podjęcia działań na żądanie Wykonawcy. przed zawarciem umowy. Moga rowniez wystąpić
przypadki, w których zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę
poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę w określonym celui zakresie.
4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym
podmiotom, zwyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa.
5) OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH ~ Dane osobowe
lub
osób
Wykonawcy
wskazanych przez Wykonawcę będa przechowywane jedynie
wokresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH
OSOBOWYCH › Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam. gdzie do przetwarzania danych osobowych
konieczne jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze
ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania.
8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ~ Gdy Wykonawca
lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna. że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę
osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez
Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem
ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy,
do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y W przypadku,
gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osób„ nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał
wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie
będzie mozliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie
warunkiem zawarcia umowy) a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych
wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.
10) ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą profilowane
7)

2.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Będzinie w związku 1. realizacją niniejszej umowy.
5 13

Wykonawca oświadcza) iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami posiada
uprawnienia oraz należyta wiedzę, umiejętności oraz potencjał organizacyjno-techniczny
wymagany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
5 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa zwiazane
z przedmiotem zamówienia.
5 15

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sad właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

gm

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego,jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA

:

Załącznik nr3

WO.271.1.78.2019

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn.:
i

Dowóz dzieci do szkół

placówek wychowawczych.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych

przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuje co następuje:
Zgodnie z art.

13

ust.

1

i

2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1). dalej
.,RODO", informuję. że:
-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Będ7ina z siedzibą 42 - 500

Będzin ul.
-
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Listopada 20;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może sie Pani/Pan

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

apod adresem poczty elektronicznej: iod(a2um.bedzin.|31;
b.piscmnic na adres siedziby Administratora;
-

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust.

1

lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz dzieci do szkół
i

placówek wychowawczych.

~

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art.

8

oraz art. 96 ust.

3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

,

Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 z pózn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
-

Pani/Pana dane osobowe będa przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów
zakładowych. chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej:
-

obowiązek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jcst

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;

-

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-

posiada Pani/Pan:

-na podstawie art.

15

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących":

: na podstawie art.

.
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RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych”:

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*”;

.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

-

nie przysługuje Pani/Panu:

-w zwiazku z art. 17 ust,
-

3

lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

. na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

l. Wyjaśnienie: Zgodnie z art.

Sa ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą

wskamnia dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy
lub daty postepowania (: udzielenie zamowrenia publicznego.

2.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowxen umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie moze naruszać integralności protokołu orazjego załączników.

3.

Wyjaśnienie: zgodnie z art. SA ust.4 ustawy Pzp wystąpienia z żądaniem o którym mowa w art.

18 ust

1

rozporządzenia 2016/6726, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

WO.271.1.78.2019

Załącznik nr 4

Przedmiot zmówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie dziecka niepełnosprawnego
zamieszkałego na terenie miasta Będzina wraz 7. zapewnieniem opieki nad przewożonym dzieckiem
w trakcie przejazdu do szkoły do której zostało skierowane (systematyczne dowożenie wskazanego
przez Zamawiającego dziecka niepełnosprawncgo na trasie dom - placówka - dom zgodnie
z organizacją roku szkolnego w placówce oraz planem zajęć dydaktycznych dziecka, które
umożliwiają dowozonemu dziecku realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki). w okresie
od 23 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
l.1.Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami lub opiekunami
dziecka niepełnosprawnego oraz placówką, do której uczęszcza dziecko w oparciu o plan zajęć
obowiązujący w tej placówce, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas oczekiwania dziecka
na rozpoczęcie zajęć, powrót z placówki i przebywania w podróży. Przewóz świadczony bedzie
zgodnie z planem zajęć dziecka. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewoz dziecka, zgodnie
z ustalonym, na podstawie planu zaj ec'. rozkładem, w związku z tym liczba dni w poszczególnych
miesiącach może sie różnić od harmonogramu wskazanego w ust. 2.
1.2.W przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych Wykonawca ma obowiązek ponownego
ustalenia szczegółowych godzin kursów zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.1.
1.3.Wykonawcaw terminie do dnia ll października 2019 r. przekaże Zamawiającemu szczegółowy
rozkład dowozu dziecka. W przypadku zmiany rozkładu dowozu Wykonawca ma obowiązek
powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
1.4.Wykonawca winien zapewnić środki transportu przeznaczone do przewozu osób
niepełnosprawny/ch, które powinny być oznakowane zgodnie 2 Prawem o ruchu drogowym,
wyposażone w stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz winde lub komplet
szyn do załadunku. Zabrania się używania samochodów osobowych mających poniżej ośmiu miejsc
siedzących.
1.5 W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środków
transportu Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie
(nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wprowadzenia zmiany) na piśmie i dołączy wymagane

dokumenty.
1.6.W przypadku awarii pojazdu wskazanego w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest
do podstawienia pojazdu zastępczego, spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu
drogowym oraz każdorazowo powiadomić o tym fakcie Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
1.7,Zamawiający ma prawo do regularnej kontroli przez wyznaczonych pracowników sposobu
i_jakości wykonywanej usługi, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili

kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane
do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, ect.).
l.7.l.Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy umożliwi kontrole pojazdu
Zamawiającemu celem sprawdzenia czy pojazd spełnia wymagane warunki.
l.8.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia podczas przewozu opiekuna dla dowożonego dziecka.
1.8.1.0soba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia i powinna spełniać jedno
z poniższych kryteriów:
—
posiadac przygotowanie pedagogiczne,
_ posiadać wyksztalcenie medyczne,
—
posiadać wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego albo pracownika socjalnego,
—
posiadac przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnoopiekuńczych w stosunku do dzieci. lj. świadectwo potwierdzające ukończenie co najmniej
szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
1.8.2.Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności:
_ ustalenie z dyrektorem placówki, do której dowożone jest dziecko osoby odpowiedzialnej
—
m zapewnienie dalszej opieki dziecku po przywiezieniu go do placówki,
—
opieka i nadzór podczas przewozu dziecka z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej.

opieka i nadzór podczas przewozu dziecka 7. placówki oświatowej do miejsca zamieszkania,
_ opieka w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i przekazanie dziecka pod opiekę
osoby dyzurujacej, wskazanej przez dyrektora placówki w celu zapewnienia dalszej opieki nad
dzieckiem.
—
opieka w czasie przejścia ze szkoły lub placówki do pojazdu, a następnie przekazanie dziecka
rodzicom lub opiekunom prawnym lub też osobom wskazanym przez rodziców lub opiekunów
prawnych,
—
pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu 7 pojazdu samochodowego,
_ pomoc przy zdejmowaniu okryć wierzchnich,
—
zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dziecka podczas przejazdu,
_ utrzymywanie stałego kontaktu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie
w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozu,
—
w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewożonego dziecka,
niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Wykonawcy i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
—
przekazywanie ewentualnych informacji z placówki do domu rodzinnego dziecka i odwrotnie.
l.8.3.0piekun musi mieć zapewnione miejsce przy dziecku, którym sie opiekuje. Opiekun nie może
podczas opieki nad dzieckiem siedzieć obok kierowcy.
l.8.4.0soba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonym
dzieckiem
1.9.Dziecko musi byc' dowiezione najwcześniej 0,5 godz. przed rozpoczęciem zajęć i odebrane nie
później niż godzinę po zakończeniu zajeć.
1.10.Wykonanie usługi w każdym miesiącu musi być potwierdzone przez dyrektora placówki lub
osobę przez niego wskazaną, z podaniem liczby dni, w których była świadczona usługa.
l.ll.Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny z rodzicami dowożonego dziecka
i z Zamawiającym.
S.Liczba dni świadczenia usługi:
Liczba dni świadczenia usługi dla placówki szkolnej
6 dni
IX, 2019
X. 2019
23 dni
XI. 2019
19 dni
15 dni (od 23.Xll.2019 _ 31.Xll.2019 r. _ ferie świateczne)
XII. 2019
11
dni (od l3.l.2020 « 26.1. 2020 r.- ferie zimowe)
1.2020
II. 2020
20 dni
111. 2020
22 dni
W. 2020
18 dni (od 9.1V.2020 * 14.lV.2020 r. . przerwa świąteczna)
V. 2020
20 dni
19 dni
VI. 2020
ogółem: 173 dni
—
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—

Liczba dni usługi w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie zgodnie
obowiązującymi przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

7.

aktualnie

9.Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności polegające na kierowaniu
pojazdami oraz opieką nad dzieckiem były wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o prace
niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Nie dotyczy
przedsiebiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w
rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
10.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust. 3.
11.Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności
opisanych w ust. 3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy

do zmiany terminu świadczenia usługi.
12.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3

czynności.
13.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy () zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokladne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, date złożenia oświadczenia, wskazanie, zc objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
9. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środków
transportu Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Będzinie (nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wprowadzenia zmiany) na piśmie i dołączy
wymagane dokumenty.
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